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THỂ LỆ 
Hội thi Hát dân ca huyện Trùng Khánh năm 2019 

  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

Hội thi Hát dân ca huyện Trùng Khánh năm 2019 được tổ chức trong Lễ hội 

Du lịch thác Bản Giốc huyện Trùng Khánh là một hoạt động có ý nghĩa quan 

trọng nhằm cho quần chúng nhân dân, các nghệ nhân dân gian trong toàn huyện có 

dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; tạo không khí vui tươi, phấn khởi 

trong trong nhân dân, góp phần vào việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân 

tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần của nhân dân.    

 Hội thi Hát dân ca huyện Trùng Khánh năm 2019 được tổ chức đảm bảo vui 

tươi lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả, tạo được ấn tượng trong công chúng. Phân chi 

hội Bảo tồn dân ca các dân tộc của 20 xã, thị trấn phải có đoàn tham gia Hội thi.  

II. ĐỐI TƢỢNG, THÀNH PHẦN THAM GIA: 

- Diễn viên: Là hội viên, nghệ nhân của Phân chi hội Bảo tồn dân ca các dân 

tộc của các xã, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân 

đang cư trú, công tác, lao động, trên địa bàn huyện.  

- Trưởng, phó đoàn: Là lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, hoặc Chi hội 

trưởng, chi hội phó của Phân chi hội bảo tồn dân ca các dân tộc các xã, thị trấn.  

 - Số lượng: Mỗi xã, thị trấn thành lập 01 doàn tham giá không quá 20 diễn 

viên. 

- Nhạc công, người phục vụ, cổ động viên: không quy định. 

Lưu ý: (Các đoàn tham gia, tự chuẩn bị phần nhạc đệm cho đoàn mình tham 

gia Hội thi; Ban tổ chức sẽ có nhạc công phục vụ cho Hội thi, tuy nhiên các Đoàn 

tham gia chủ động liên hệ với BTC để khớp nhạc kịp thời trước khi diễn ra hội thi) 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC HỘI THI 

1. Nội dung 

Các tiết mục tham gia Hội thi hát dân ca huyện Trùng Khánh năm 2019 tập 

trung vào Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc (khuyến khích các tiết mục mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Tày, 

Nùng của huyện Trùng Khánh, các tiết mục tự biên, đầu tư trang phục nguyên gốc 

của dân tộc mình, được dàn dựng kỳ công mang đậm đà bản sắc văn hóa riêng 

của từng dân tộc). 
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2. Hình thức:  Chương trình của các đơn vị tham gia theo hình thức diễn 

xướng, trình diễn  dân gian, có phụ họa.  

 + Dân Ca: Tốp ca, tứ ca, song ca, đơn ca. 

 + Dân vũ: Múa đơn, múa đôi, múa tập thể. 

 + Nhạc cụ: Độc tấu, song tấu, hòa tấu. 

 Chương trình đảm bảo yếu tố bản sắc văn hóa của các dân tộc và có ít nhất 

03 thể loại (ca, múa, độc tấu nhạc cụ; Ví dụ: Độc tấu Sáo, độc tấu đàn Tính, độc 

tấu đàn Nhị… ); khuyến khích các tiết mục có đầu tư trang phục giữ được yếu tố 

nguyên gốc cầu kỳ, các tiết mục có đầu tư dàn dựng, có múa phụ họa…  

 Đối với các tiết mục múa: Ưu tiên những tiết mục múa dân gian nguyên 

gốc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.(Ví dụ: Múa Soong Chầu, múa quạt, múa 

Tuồng Dá hai…) 

3. Trang phục diễn viên 

Diễn viên tham gia biểu diễn sử dụng trang phục phù hợp với tiết mục dự thi, 

đúng bản sắc văn hóa dân tộc, giữ được tính nguyên gốc với chủ đề và nội dung 

của từng tiết mục tham gia hội thi. 

4. Thời gian biểu diễn:  

- Tổng thời gian cho mỗi chương trình dự thi không quá 25 phút (Kể cả phần 

giới thiệu về đoàn). Thứ tự biểu diễn của các đoàn theo thứ tự rút thăm. Đơn vị 

nào quá thời gian 01 phút trở lên trong tổng thời gian quy định, Ban Giám khảo sẽ 

trừ 01 điểm/1phút.  

- Mỗi 01 tiết mục tham gia Hội thi về thời lượng, không được phép dài quá 

08 phút. Tiết mục nào quá thời gian 08 phút trở lên trong tổng thời gian quy định, 

Ban giám khảo sẽ trừ 01 điểm/1phút. 

* Lƣu ý: 

 - Các đơn vị tự chuẩn bị phần giới thiệu về đoàn của mình tham gia hội thi. 

   IV. QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ CÁCH CHẤM ĐIỂM 

1. Nguyên tắc chấm điểm: 

- Ban Giám khảo là những người được lựa chọn có năng lực, chuyên môn 

sâu về nghệ thuật, đã có kinh nghiệm tham gia, hoạt động trong lĩnh vực nghệ 

thuật nhiều năm và có uy tín. 

 - Chấm điểm đảm bảo tính công bằng, khách quan, công tâm. 

2. Tiêu chí chấm điểm: (Điểm cho từng tiết mục: 10 điểm). 

* Đối với tiết mục hát dân ca: 

- Đúng nội dung chủ đề: 2 điểm 

- Phong cách biểu diễn: 1 điểm 

- Trang phục + hóa trang đẹp, phù hợp: 2 điểm 
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- Có dàn dựng, phụ hoạ phù hợp với nội dung tiết mục: 1 điểm 

- Chất giọng: 4 điểm 

* Đối với tiết mục múa (dân vũ): 

- Đúng nội dung chủ đề: 2 điểm 

- Phong cách biểu diễn: 2 điểm 

- Trang phục + hóa trang phù hợp: 2 điểm 

- Đúng động tác dân vũ, hài hòa, đều nhạc: 4 điểm 

* Đối với độc tấu: 

- Đúng nội dung chủ đề: 2 điểm 

- Phong cách biểu diễn: 2 điểm 

- Trang phục + hóa trang phù hợp: 2 điểm 

- Đúng trường độ, chuẩn cao độ, âm thanh rõ ràng: 4 điểm. 

* Lưu ý: 

-  Điểm các tiết mục dự thi được tính theo thang điểm của Ban tổ chức 

(Thang điểm 10; chính xác 0,5; điểm tiết mục là điểm bình quân của các giám 

khảo chấm cho tiết mục).  

Ngoài số điểm quy định (10 điểm), Ban giám khảo sẽ xem xét, đánh giá chất 

lượng các tiết mục biểu diễn dựa vào: 

- Tiết mục đúng chủ đề, đúng bản sắc văn hóa các dân tộc kết cấu hài hoà giữa các 

tiết mục của toàn bộ chương trình.  

- Sắc thái biểu diễn của diễn viên, thanh thoát, tự tin, đồng đều ăn ý, hài hòa, 

lo gic.  

- Mức độ tạo ấn tượng cho người xem về mặt nghệ thuật, về nội dung, hình thức 

biểu diễn. 

3. Cách chấm điểm 

Từng giám khảo sẽ chấm riêng điểm các tiết mục vào bảng điểm của cá nhân 

do Ban tổ chức quy định, sau đó thư ký tổng hợp điểm vào bảng tổng hợp chung.  

Điểm giải toàn đoàn là tổng điểm của các tiết mục. 

V. GIẢI THƢỞNG 

Căn cứ vào kết quả Hội thi hát dân ca huyện Trùng Khánh năm 2019; Ban tổ 

chức sẽ trao các giải sau: 

* Về giải toàn đoàn: Căn cứ vào số điểm của Đoàn, Ban tổ chức trao cờ và 

tiền thưởng cho các đoàn đạt giải A, B, C và các giải khuyến khích. 

- Tiền giải thưởng: 

+ Giải A toàn đoàn: 1.500.000đ 

+ Giải B toàn đoàn: 1.000.000đ 
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+ Giải C toàn đoàn: 800.000đ 

+ Giải Khuyến khích: 500.000đ 

* Về giải tiết mục: Ban tổ chức trao giấy khen và tiền thưởng cho các tiết 

mục đạt giải A, B, C với các nội dung hát, múa, độc tấu. 

+ Giải A tiết mục: 800.000đ 

+ Giải B tiết mục: 600.000đ 

+ Giải C tiết mục: 400.000đ 

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THI 

1. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm: 

- Quyết định thành lập Đội văn nghệ tham gia Hội thi hát dân ca giao duyên  

cấp huyện của UBND xã, thị trấn 

- Danh sách, thành phần Đoàn tham gia Hội thi cấp huyện; 

- Chương trình dự thi (theo mẫu gửi kèm). 

- Tất cả các tiết mục đăng ký dự thi bắt buộc phải nêu rõ: Làn điệu dân ca, 

dân vũ của dân tộc gì, hoặc tiết mục được phát triển trên làn điệu dân ca của dân 

tộc gì, tên tác giả đặt lời, người biểu diễn và người dàn dựng. 

2. Thời gian nộp đăng ký dự thi: 

Các đoàn nộp danh sách đăng ký dự thi (trước ngày 25/9/2019, qua Trung 

tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Trùng Khánh cho Đ/c: Nhan Thị Nguyệt - 

Số điện thoại: 0358477792; hoặc Đ/c: Hoàng Thủy Gương - Số điện thoại: 

0379352222)  để BTC sắp xếp lịch khớp nhạc, chạy chương trình và lịch tham gia 

dự thi. 

* Lưu ý: Nếu có khiếu nại, chỉ có Trưởng đoàn được quyền khiếu nại đến 

Ban Tổ chức Hội thi những nội dung liên quan đến Hội thi bằng văn bản chậm 

nhất là 05 phút sau khi công bố kết quả Hội thi.  

Trên đây là Thể lệ Hội thi hát dân ca giao duyên huyện Trùng Khánh năm 

2019./. 

 Nơi nhận: 

- TT. Huyện uỷ (b/c); 

- TT. HĐND (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BTC, BGK; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƢỞNG BAN  

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 
 
 
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đàm Văn Vũ 
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CHƢƠNG TRÌNH 

Tham gia Hội thi Hát dân ca huyện Trùng Khánh năm 2019 

 

Đơn vị:......................................................... 

 

 

Stt Tên tiết mục Thể 

loại 

Làn điệu 

(dân ca), 

Điệu (dân vũ) 

Ngƣời đặt lời, 

hoặc tên ngƣời 

sáng tác 

Ngƣời 

biên đạo 

Ngƣời 

biểu 

diễn 

Ghi chú 

 Ví dụ       

1 Huốn nhùng 

thi piến chai 

Ca Dá hai NNƯT Chung 

Văn Hần  

Chung 

Văn Hần 

Hoàng 

Quỳnh 

Mai 

Đơn ca, 

có (múa 

phụ 

họa) 

2        

3        

4        

5        

 

        Ngƣời lập biểu LÃNH ĐẠO UBND XÃ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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